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8,7% Ολικό Άζωτο (N) (107 γραμ./λίτρο)
          8% Ουρία 
3% υδατοδιαλυτός Φώσφορος (P2O5) (32 γραμ./λίτρο)
7% υδατοδιαλυτό Κάλιο (K2O) (86 γραμ./λίτρο)
0,042% υδατοδιαλυτό Βόριο (B) (500 mg/L)
0,012% υδατοδιαλυτός Χαλκός (Cu), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA (140 mg/L)
0,021% υδατοδιαλυτός Σίδηρος (Fe), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA (250 mg/L)
0,042% υδατοδιαλυτό Μαγγάνιο (Mn), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA (500 mg/)
0,0042% υδατοδιαλυτό Μολυβδαίνιο (Mo) (50 mg/L)
0,034% υδατοδιαλυτός Ψευδάργυρος (Zn), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA (400 mg/L)

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ
ΔΙΑΛΥΜΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ NPK 8-3-7 ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιήστε επαρκή όγκο νερού ανά στρέμμα για τη δημιουργία ομοιογενούς 
διασποράς στο φύλλωμα μέχρι απορροής. Αποφύγετε την εφαρμογή του σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας και υψηλών 
θερμοκρασιών. Κατά προτίμηση, εφαρμόστε το αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί και ειδικά εάν η θερμοκρασία κατά 
τη διάρκεια της ημέρας είναι υψηλότερη των 28°C. Σε πολύ νέα βλάστηση και σε φυτά υπό συνθήκες στρες προτείνεται 
η εφαρμογή μικρότερης δοσολογίας και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα μεταξύ των εφαρμογών αντίστοιχα. 
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ανά καλλιέργεια που δίνονται στην ετικέτα. 
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. 
Προσθέστε σταδιακά την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό υπό συνεχή ανάδευση και συμπληρώστε 
με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Όταν το συνδυάζετε με άλλα σκευάσματα στο ίδιο βυτίο, προσθέστε 
το FERTIGOFOL ULTRA στο βυτίο πάντα τελευταίο. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα καθόλου χωρίς ανάδευση. Μετά 
τον ψεκασμό, καθαρίστε και ξεπλύνετε το ψεκαστικό βυτίο.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το FERTIGOFOL ULTRA συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 
διαφυλλικά λιπάσματα. Λόγω διαφορών στη φόρμουλα κάποιων προϊόντων μπορεί να μην είναι φυσικώς συμβατά όταν 
προστεθούν στο ίδιο βυτίο. Το FERTIGOFOL ULTRA να προστίθεται πάντα τελευταίο στο ψεκαστικό διάλυμα. Εάν δεν 
υπάρχει προηγούμενη εμπειρία, συνιστάται η πραγματοποίηση ελέγχου συνδυαστικότητας ή εφαρμογή σε λίγα φυτά.

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές 
βλάβες. 
Μακριά από παιδιά.
Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα 
/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά 
με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να 
ξεπλένετε.
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε εγκεκριμένο κέντρο 
απόθεσης σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / 
εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.

ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Καθαρό βάρος:
  1.19 kg 

Καθαρό περιεχόμενο: 

1 Λίτρο

Προτεινόμενη δοσολογία & στάδιο εφαρμογής ανά καλλιέργεια 
Διαφυλλικές εφαρμογές 
Δόση : 500 κ.εκ./στρ. Μέγιστη συγκέντρωση: 5%

> Δημητριακά
Στάδιο εφαρμογής: από την επιμήκυνση των κολεών-φύλλων έως το τελευταίο φύλλο «σημαία»
> Αρακάς   
Στάδιο εφαρμογής: 5 /10 εκ. ύψος φυτών – έναρξη ανθοφορίας – επίπεδοι λοβοί
> Πατάτα   
Στάδιο εφαρμογής: 3-4 εφαρμογές από την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων και επανάληψη ανά 15 ημέρες
> Καλαμπόκι, ελαιοκράμβη, παντζάρι, κλπ.  
Στάδιο εφαρμογής: 1-2 εφαρμογές σε περίπτωση δύσκολου ξεκινήματος καλλιέργειας και αργότερα σε καλά 
αναπτυγμένο φύλλωμα
> Κηπευτικά*   
Στάδιο εφαρμογής: 3-4 εφαρμογές, κάθε 10 - 15 ημέρες ξεκινώντας από την έναρξη της βλαστικής ανάπτυξης
> Αμπέλι 
Στάδιο εφαρμογής: 2-3 εφαρμογές από το ξεχώρισμα των σταφυλιών, έναρξη ανθοφορίας και επανάληψη ανά 15 ημέρες
> Δενδροκομία, Εσπεριδοειδή, Φυτώρια  
Στάδιο εφαρμογής: 4 εφαρμογές από την πτώση των πετάλων και επανάληψη ανά 15 ημέρες

*Για καλλιέργειες υπό κάλυψη, συνιστάται πρώτα ένας έλεγχος σε συγκέντρωση 2,5% για παρατήρηση της αντίδρασης 
των φυτών

Άλλα θρεπτικά στοιχεία:
0,11% υδατοδιαλυτό οξείδιο του Μαγνησίου (MgO), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA (1,3 γραμ./λίτρο)
0,11% υδατοδιαλυτό τριοξείδιο Θείου (SO3) (1,28 γραμ./λίτρο)

Ο παρασκευαστής και οι πωλητές αυτού 
του προϊόντος εγγυώνται τη σύνθεση με τις 
καθορισμένες δραστικές ουσίες μέσα στα 
επιτρεπτά όρια κατά τη συσκευασία του. Καμιά 
εγγύηση δεν δίνεται στη χρήση αυτού του 
υλικού καθώς και καμία ευθύνη δεν γίνεται 
δεκτή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που 
οφείλεται στην αποθήκευση, μεταχείριση, 
εφαρμογή ή χρήση αυτού του προϊόντος.

Διανομή:

AGRONUTRITION - Parc ACTIVESTRE - 3 Avenue de l’Orchidée
31390 CARBONNE - FRANCE - Tél. +33 (0)561 978 500

ΦΕΡΤΙΓΚΟΦΟΛ ΟΥΛΤΡΑ

Fertigofol Ultra


